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SSééaannccee  11 
ه وحروف الجر   االسم المجرور وعالمات جرِّ

  

 :أوالً َمفهوم اجلَرِّ 
  .يعين َتحريَك آِخرِ االسمِ بالكَْسرِ  اجلَرُّ يف اللغِة ،

املصدرِ واسمِ الفاعلِ ومبالغاِته : إيصالُ معىن الفعلِ أو ما هو يف معناه    :أما يف االصطالح النحويِّ ، فَُيقَْصُد به 
وذلك بَِسَببِ قُصورِ وصولِ معىن الِفعلِ ـ . لصفِة املَُشَبَهِة إىل االسمِ ، بواسطِة ُحروِف اجلَرِ ، واسمِ املفعولِ وا

 .أحياناً ـ إىل االسم ُدونَ َوَساطَةٍِ 

 
  .، فقد وَصلَ معىن الفعلِ إىل االسمِ دونَ وساطٍة ُسقُْت السَّياَرةَ : ففي قولنا 

فإن معىن الفعلِ ـ الالزم ـ ال ُيْمِكُن أن َيِصلَ إىل االسمِ بِدوِن وساطِة ،  َجلَْسُت يف السيارِة: أما يف قولنا 
وهو إيصالُ معىن الفعلِ إىل االسمِ ، عن طريقِ : ـ وهذا هو القصُد من مفهومِ اجلَرِّ ) يف(حرِف اجلرِّ 
  .حروِف اجلَرِّ 

 
  .اجملروُر باإلضافَِة : ين األولُ اجملروُر حبروف اجلرِّ ، والثا: واجلَرُّ َيَتَضَمُن موضوعني 

  
 :اجملروُر حبروِف اجلَرِّ : أّوالً

وتاُء القََسمِ  ،ُمذْ وُمْنذُ ،يف، الالم، ُربَّ، حىت الكاف، الباء، من، إىل، عن، على، :  حروُف اجلَرِّ هي
 .وواُوُه، وخال وحاشا وعدا 

  :كلٍّ من هذِه احلروِف  وفيما يلي معىن
  .، ومن معانيها  الباء )أ

  .أَْمَسكُْت بَِيِدَك : مثل  اإللصاُق ، االلتصاُق احلقيقيِّ ،
  .َمَررُت بدارَِك : مثل . اإللصاُق اجملازيُّ 

  .أكلُت باِمللَْعقَِة ، وكََتْبُت بالقَلَمِ : االستعاَنةُ والوساطَةُ 
  .بِلُطِْفِك أََحّبَك الناُس  :السََّبُب أو التعليلُ 
 خذْ السيارةَ باحلصاِن: عين تعويَض شيٍء بشيٍء آَخَر ، مثل وت :الِعَوُض أو املقاَبلَةُ 
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  : عالمات اجلر هي

على (أو ) على الدفاترِ( كتبت على الدفترِ : يف املفرد ومجع التكسري ومجع املؤنث السامل: الكسرة -1
  ). اللوحاِت

  ). مع أبيك(, )مع املدرسني (, تكلمت مع أختني: يف املثىن ومجع املذكر السامل واألمساء اخلمسة: الياء -2

وهذه األمساء املمنوعة من الصرف , يف املفرد أو مجع التكسري" املمنوعة من الصرف"يف األمساء : الفتحة -3
  . سنأيت على شرحها الحقًا

  ). القاضي, العصا(, االسم املعتل اآلخر االسم املعتل اآلخر باأللف أو بالياء جير بالكسرة املقدرة على آخره -4

  :أحرف اجلر

  . أحرف جر أصلية ال ميكن االستغناء عنها يف الكالم و أحرف جر زائدة: أحرف اجلر نوعان

  : أحرف اجلر األصلية

  ": من"تستعمل :  من* 

مشيت (وعلى غري اسم املكان ) سافر من يوم اجلمعة(وهو الغالب وتدخل من على الزمان قليالً : لالبتداء -1
  ). من بريوت إىل صيدا

  "). بعض" ،أكلت من الطعام" (بعض"ضع مكاهنا أي ما يفيد معىن اجلزء وميكن أن ن: للتبعيض -2

مهما تأِتنا : (ويكون ما بعدها بياًنا توضيحيا لكالم مبهم ملا قبلها" مهما"أو " ما"كثًريا ما تقع بعد : البيان -3
  ). به من آيٍة

  ). قوا أي بسبب خطيئتهم أغرقوامما خطيئتهم أغر(لشرح سبب حصول شيء ما : التعليل -4

  ). أرضيتم باحلياة اآلخرة من الدنيا أي بدالً من اآلخرة: (البدل -5

  هل تعرف الشجاع من اجلبان؟ : واليت تدخل بني متضادين: الفصل والتمييز -6
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" هل"الزائدة و يشترط حىت تكون زائدة أن يتقدمها نفي أو استفهام بـ " من"وهي : توكيد العموم -7
  هل من فلوس معك؟ , ليس من أحد هنا: وأن يليها نكرة, خاصة

  ": إىل"تستعمل  : إىل* 

مت إىل ـن, سافرت إىل بريوت): آخرها أو قبل آخرها إن كان زماًنا أو مكاًنا(للداللة على انتهاء الغاية  -1
  . العصر

  . إليك عين: قد تستخدم يف طلب التنحي -2

  . الكتابإليك : قد تستخدم يف عرض شيء -3

  . األمر إليك أي لك: قد تستخدم مرادفة لألمر -4

  . ضم هذا إىل ذاك أي معه": مع"قد تستخدم مرادفة لـ  -5

أما إذا دخلت على الفعل فإهنا تكون حرف , هي حرف عطف أو حرف جر إذا دخلت على االسم :حىت* 
  . نصب

  ": حىت"تستعمل  

  . طلع الفجر أي إىل مطلع الفجرمنت حىت م: حرف جر يعين انتهاء الغاية  -1

  . آيت التالميذ حىت األستاذ:حرف عطف يفيد الغاية  -2

  . الكتاب يف احملفظة: حرف جر يستعمل للظرفية املكانية :يف* 

  .ابتعد عن رفاق السوء : تستعمل للمجاوزة : عن* 

   

  ": على"تستعمل : على* 
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أو مبعىن ما يقرب من . القلم على الكتاب ،الشرفة أمحد على: للداللة على االستعالء أي فوق الشيء -1
  ". وهلم على ذنب: "أو تكون هذه الفوقية معنوية, "أجد على النار هدى: "الفوقية

  . وآتى املال على حبه أي مع حبه": مع"تأيت مبعىن  -2

  . إذا رضيت علّي فأنا سعيد برضاك أي رضيت عين": عن"وتأيت مبعىن  -3

  . ولتكربوا اهللا على ما هداكم أي هلدايته إياكم":م التعليلال"وتأيت مبعىن  -4

  . دخل احلرامي على حني غفلة من أصحاب املنزل أي يف غفلة": يف"وتأيت مبعىن  -5

  . الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون أي إذا اكتالوا منهم": من"وتأيت مبعىن  -6

  . باسم اهللاركب على اسم اهللا أي ": الباء"وتأيت مبعىن  -7

  . هذا الرجل عاصٍ على أنه ال يـيأس من رمحة اهللا أي لكنه اليـيأس: أي لالستدراك" لكن"وتأيت مبعىن  -8

  : مبعىن" الباء"تستعمل : الباء* 

  . امجعنا بالغرفة حول املدفأة: ظرفية مكانية -1

  . كتبت بالقلم: االستعانة -2

  . أخذ بذنبه: السببية -3

  . بصاحيب أو أمسكت بالقلم مررت: اإللصاق -4

  . أقسمت باهللا: القسم -5

  . ذهبت به: التعدية -6

ولكنها تكون مفتوحة ). ِلرامي,ِّ ِلعلي(حرف جر وتأيت مكسورة مع كل اسم ظاهر : تستعمل كـ: الالم* 
  ...) هلن, لكم, لنا(ومع كل ضمري ) يا لَلسماء(مع املستغاث 
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  : ويكون هلا معاين 

  . ا يف السماوات وما يف األرضهللا م: للِملك -

  . للغرفة نافذة واسعة: أو لشبه اِمللك -

  . جئت إلكراِمك:أو للتعليل -

  . أمحد كاألسد, الطفل بريء كاملالك: حرف جر للتشبيه: الكاف* 

  . وحِقك ألجلب لك هدية عند جناحك: وهي تدخل على املقسم به: واو القسم* 

  .  تاهللا لن يضيع احلق املغتصب": اهللا"ظ اجلاللة ال تستعمل إال مع لف: تاء القسم* 

  : ُرّب* 

  . ربَّ فتاة يف املتجر: حرف جر ال جير إال نكرة -1

  . رْب: وقد ختفّف -2

رمبا الطفلة : فإهنا تكف عملها وتستطيع حينئٍذ أن تدخل على اسم معرفة أو على فعل" ما"إذا اتصلت هبا  -3
  . تهاأو رمبا كانت تلعب يف غرف, نائمة

  . أو رّبتما, رّبَت:من اجلائز أن تدخل عليها تاء التأنيث -4

ما شربت ماًء : إذا كان الزمن ماضًيا" من"مها حرفا جر إذا دخال على اسم زمان ويكونان مبعىن  :مْنذُ ومذ* 
  . ما رأيته منذ اليوم: إذا كان الزمن حاضًرا" يف"وتكونان مبعىن , منذ الصباح

  . هذه األحرف قد سبق شرحها عند دراسة املستثىن :حاشا -عدا -خال* 

  : أحرف اجلر الزائدة

  : أحرف اجلر الزائدة هي اليت ميكن االستغناء عنها يف اجلملة وهي
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) سؤال(ويشترط حىت تكون زائدة أن تكون اجلملة منفية أي أن يسبقها نفي أو تكون اجلملة استفهامية  :ِمن* 
 7رقم " ِمن"وقد شرحت سابقًا مع ...ما من أحد يف البيت: أيت بعدها نكرةوأن يكون االسم اجملرور الذي ي

  . توكيد العموم  –

ويعرب االسم ... كفى باهللا شهيًدا, ليس اهلروب بشجاعٍة: وتأتى الباء زائدة يف خرب ليس وفاعل كفى :الباء* 
  . الذي يليه على أنه جمرور لفظًا ولكنه يعرب حسب وقوعه يف اجلملة

  :  مالحظة

  . مما خطيئتهم اغرقوا:  فإهنا ال تبطل عملهم" من و عن والباء" على " ما"إذا أزبدت  -1

  . عنك الوجع الدفُء خيففرمبا : فإهنا تبطل عملهم" الكاف و ربَّ "على " ما"إذا أزبدت  -2

كون حرف وت" واو ربَّ "وتسمى الواو )َّ رب(هناك إمكانية حذف )َ رّب(قبل " الواو"يف حال وجود  -3
  ).ورمبا شعر اسود(وشعرٍ اسود يعطيها مزيدا من اجلمال : جر
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تمارين على حروف الجر
 

  :ِةوَركُذْاملَ رَِّجالْ وِفُرُح ْنِم عٍْوَن لِّكُ ْنِم ةًلَْمُج ْفلِّأَ
  ) لـالباء ، من ، إىل ، عن ، على ، يف ،(
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  :ُهَرآِخ لْكُْشاُا َوًباِسَنا ُموًرُرْجا َمًمْسِا ْبُتكْاُ
) اِنكَنْسَت/اِنَنكُْسَي............ (ى لََع ُتفْرََّعَت ثُْيَح يٍفِظَن............ ي ِف يٍدِدَج............ ى لَا إَِنلْقََتْنِا

  .اَنَنْيَب ةُاقََدَص ْتأََشَنفَ ةَلَقابِاملُ ةَقَّالشُّ
ـِ اُسالنَّ َبجِْعأُ  ةُفَاِصالَع ِتقََرغْأَ يَنِذالَّ.............ى لََع يضِوِْعلتَِّل ٍةائلَِطَ.............. ـوا بُِعرََّبَت يَنِذالَّب
  .ْمُهَباِكَرَم
 ، َوِةَماِعالنَّ.............. ى  لََع ُتْددََّمَت اَكَنُه ، َوِةَيْرالقَ.............. ى لَإِ ِةيَنِداملَ..............  ْنِم ُتلْقََتْنِا
  ........... ... ْنا َعاًبَتِك ُتأَْرقَ
  :عِْمى اجلَلَإِ مَّى ثُنَّثَاملُ ىلَإِ وَرُرْجاملَ َمْساِال لُوَِّحأُ
  .ِهاِلَمْعِتاْس ِةيقَرِطَبِ ُهَرَبْخأَ َو يضِرَِملِْل اَءَوالدَّ يُِّلَدْيالصَّ َمدَّقَ

...................................................................  
...................................................................  

  .ياِتَيَركِْذ َنَضَتي اْحِذالَّ ميِِدالقَ ِتْيَبى الَلَإِ نُِّحأَ
...................................................................  
...................................................................  

  .اَهبِاَحْصى أَلَإِ لَاِئَسالرَّ يِدرِالَب لُاِمَع لََصْوأَ
...................................................................  
...................................................................  
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 SSééaannccee    22 
  األَْجَوف الفِْعل الثُّالَثِّي المـُْعـتَلّ تْصريُف 

  لُاـَنَي – لَاَنـ
  

  اجلَْمُع  املُثَنَّى  املُفَْرُد  

ـي
ِضـ

 املَا

م لِّ كَ َت ملُ ُا   ُتـنِـلْ أََنا  
َنْح
 نُ

 َناـلْنِـ
َنْح
 نُ

 َناـلْنِـ

طَب ا خَ ملُ ُا  ُتْمـلْنِـأَْنُتْم ُتَماـلْنِـأَْنُتَما  َتـلْنِـ أَْنَت 

ة َب طَ ا خَ ملُ ُا  ُتنَّـلْنِـأْنُتنَّ ُتَماـلْنِـأَْنُتَما  ِتـلْنِـ أَْنِت 

ب ئِ ا غَ ل ُا  واَنـالَ ُهْم اَنـالَُهَما  َنـالَ ُهَو 

ة بَ ئِ ا غَ ل ُا  َنـلَْنـ ُهنَّ َتاـَنـالَُهَما  ْتـَنـالَ ِهَي 

 

  اجلَْمُع  املُثَنَّى  املُفَْرُد  

وُع
ملَْرفُ
ُع ا
َضارِ

 املُ

م لِّ كَ َت ملُ ُا  َنـالَُنـَنْحُن َنـالَُنـَنْحُن  َنـالُ أَ أََنا  

اطَب ملَُخ ُا  ونَـلَُناَتـ أَْنُتْم ِنَناالََتـأَْنُتَما  َنـالَُتـأَْنَت 

ة َب طَ ا َخ ملُ ُا  َنـلَْنـَتـأْنُتنَّ ِنَناالََتـأَْنُتَما  َنيَنـالَُتـأَْنِت 

ب ِئ ا غَ ل ُا ـَ ُهْم ِنَناالَـَيُهَما  َنـالَُيـ ُهَو   ونَـلُناَي

ة َب ِئ ا َغ ل ُا ـَ ُهنَّ ِنَناالََتـُهَما  َنـالَُتـ ِهَي   َنـلْنـَي

  
  اجلَْمُع  املُثَنَّى  املُفَْرُد  

َألْمُر
اطَب ا ملَُخ ُا  َنالُـواأَْنُتْم َناالَأَْنُتَما  لَْنـأَْنَت 

ة َب اطَ َخ ملُ ُا  نِلـَنأْنُتنَّ َناالَأَْنُتَما  يِلَنـاأَْنِت 
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SSééaannccee  33 
 الُ اْلِمثَ : تْصريُف الفِْعِل الثُّالَثِيِّ 

  ِعـُدـَي – َعـَدَو
  

  اجلَْمُع  املُثَنَّى  املُفَْرُد  

ـي
ِضـ

 املَا

م لِّ كَ تَ ملُ ُا  َناَوَعـْدَنْحُن َناَوَعـْدَنْحُن  َوَعـْدُت أََنا  

ب طَ ا خَ ملُ ُا  ُتْمَوَعـْد أَْنُتْم ُتَماَوَعـْدأَْنُتَما  َوَعـْدَت أَْنَت 

ة َب طَ ا خَ ملُ ُا  ُتنََّوَعـْد أْنُتنَّ ُتَماَعـْدَوأَْنُتَما  َوَعـْدِت أَْنِت 

ب ئِ ا غَ ل ُا  واَوَعـُد ُهْم اَوَعـَد ُهَما  َوَعـَد ُهَو 

ة بَ ئِ ا غَ ل ُا  نََوَعـْد ُهنَّ َتاَوَعـَد ُهَما  َوَعـْدْت ِهَي 

  

  اجلَْمُع  املُثَنَّى  املُفَْرُد  

وُع
ملَْرفُ
ُع ا
َضارِ

 املُ

م لِّ كَ َت ملُ ُا  ِعـُدَنـَنْحُن ِعـُدَنـَنْحُن  ِعـُد أَ أََنا  

بُ طَ ا َخ ملُ ا  ونَِعـُدَتـ أَْنُتْم ِنِعـداَتـأَْنُتَما  ِعـُدَتـ أَْنَت 

ة َب طَ ا َخ ملُ ُا  نَِعـْدَتـ أْنُتنَّ ِنِعـداَتـأَْنُتَما  يَن ِعـِدَتـ أَْنِت 

ب ئِ ا غَ ل ُا  ونَِعـُدَيـ ُهْم ِنِعـداـَي ُهَما  ِعـُدَيـ ُهَو 

ة بَ ئِ ا غَ ل ُا  نَِعـْدَيـ ُهنَّ ِنِعـداَتـ َماُه  ِعـُدَتـ ِهَي 
  
  

  اجلَْمُع  املُثَنَّى  املُفَْرُد  

َألْمُر
بُ ا طَ ا َخ ملُ ا  اوُدِعـ أَْنُتْم ِعـداأَْنُتَما  ِعـْدأَْنَت 

ة َب طَ ا َخ ملُ ُا  ِعـْدنَ أْنُتنَّ ِعـداأَْنُتَما  ِعـِديأَْنِت 

  : ريناتـم
َيَجُع،  –َيرِثُ، َوجَِع  –َيَضُع، َورِثَ  –َوَضَع  :ألمرصرِّف األفعـال التالية يف املاضي و املضارع و ا

  .َيطَأُ –َوِطئَ 
  

SSééaannccee  44 
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  األَُب ُرْكُن األُْسَرةِ 
  : راءةٌـق

  .مٌّهُِم ُهُرْوَدا، فََهرِْملِّي أََوَتاَألُب ُهَو َراِعي اُألْسَرِة، َو أََساُس بَِناِئَها، َو َحاِملُ ِعْبِئَها، و املُ
 ْنِم ْمُهيُبِصا ُيمَِّم ُملَّأََتَي ُن ُمَعاَملََتُهْم، َوِسرِ لَُهْم، ُيْحْدالصَّ ُعاِسيٌم بِأَْوالَِدِه، َواَألُب َرِح َو
 َكِلذَى ِلدََّصَتَي ُهُدجِ، َنَفرَُّصوا التَّاُؤَسا أَذَإِ ، َواِنَسْحاِإل َو وِفُرْعاملَبِ ْمُهُرُمأَْي ، َوبٍاِعَتَم
 َنيِئاِشَن ٍةبََّحي َمِف ِةَرْساُأل لَاِخا َدْوَيْحَي، ِلْمُهاَجَجوِاْع وُِّمقَُي وا، َوُدَسفْا أََم ُحِلْصُي، فٍَةَياِلَع ٍةمَّهِبِ
  .ِةيلَِضالفَ َو رِْيى اخلَلََع

 َو اِفَرِحْنلِالاُألْسَرةُِ  ُضرََّعَتَت لَ َدْوَرُه َنْحَوَها، قَْدَمْهأَ ْوَو إذَا قّصر اَألُب يف حقِّ اُألْسَرِة، أَ
 لُثَِّمُي بٍرِطَْضوٍِّ ُمي َجاُألْسَرِة ِف ُشْيَع َو. َعَمَتْجاملُ دُِّدَها ُيًرطََخ ْتَحَبْصا أََمبَُّر َو قِزَُّمالتَّ
  .ْمُهاَمَرِتاْح َو يَنرِاآلَخ بُِّح وَرُعُش ْميهِِف يُتِمُي َو ْمهِِسفُْنأَبِ ةَقَالثِّ ْمُهَدِقفُْي نْأَ ُنِكْما ُيًرطََخ
 الِفَطْاَأل ِةئَِشْنى َتلََع ةَُرْدالقُ ِتاَن، كَامَِجِسْناِال َو مِاُهفَالتَّبِ ةًيئَِلَم ةُيَّرَِساُأل ةُقَالَالَع ِتاَنكَا َملَّكَُو
  .َرَبكْأَ ةًَحاِلةً َصئَِشْنَت
ي ا ِفَهَعَدْوأَ ةٌَبِه َو، اِنَوكْاَأل قِاِلَخ مَِعنِ ْنةٌ ِمَمْع، نِْمهِْيلََع ُهفُطَْع ، َوِهِدالَْوَأل بِاَأل ةُبََّحَم َو
  .ْمُهي لَِغَبْنا َيَموا كََيْحلَي،ِ ْمِهِدالَْوَأل ِةرَِّقَتْساملُ اِةَياحلَ ريِِفْوي َتِف ْمِهرِْوَدوا بِوُمقَُيفَاِء، اآلَب وبِلُقُ
ى لَا َعَمهِِتَرْدقُ ا َوَمِهرِْوَدمِّ بِاُأل َو بِاَأل اُءقَِتْرا ِاَهاِتَيي َحِف ِةَرْساُأل احَِجَن ابَِبْسأَ ْنا ِمذًإ
  .اٌميَّأَ ُهْتاَءٌم َسْوَي ُهرََّس ْنَم الٍ، َوى َحلَى َعقَْبَت ، الِّتي الَاِةَياحلَ وِفُرظُ َعَم ِفيُّكَالتَّ
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 :ِةـَياِلالتَّ ِةلَِئـْساَأل نَِع ْبجِأَ

 ؟ َما َدْوُر اَألبِ يف اُألْسَرِة

..................................................................................  
 كيف يقابل األُب إساءةَ أبنائِه ؟

.................................................................................. 

  َمَتى َتكونُ األْسَرةُ قادرةً علَى التَّْنِشئَِة االْجِتَماِعيَِّة الّصاِلَحِة ؟
..................................................................................  

  ما أثُر اجلَوِّ املُضطربِ يف تنشئِة اَألْوالَِد ؟ 
..................................................................................  

  :أكمل
  األُب ُهَو َراِعي اُألْسَرِة

  .............................................................................األمُّ    
  

  األُب يْشِفُق َعلَى أَْوالَِدِه
  .............................................................................األمُّ    

  
  اِهللا مَِعن نِِم ةٌَمْعَمَحبَّةُ اَألُب َألْوالَِدِه نِ

  .......................................................................األمِّ َمَحبَّةُ    
  

  األُب هَو املَْسئُولُ َعن َمَهامِِّه
  .............................................................................األمُّ    

 
 
 

SSééaannccee  44 
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  الُمَضاَعف دالُمَجرَّ  تْصريُف الفِْعل الثُّالَثِيّ 
  

  :َما كَانَ ِفي أَْحُرِفِه اَألْصِليَِّة َحْرفَاِن ِمْن جِْنسٍ َواِحٍد، ِمثْلَ الِفْعلُ الثُّالَِثيُّ الـُمَضاَعُف
  املَُضارُِع    املَاِضي  
  َيـَمسُّ    َمسَّ  
  ُسْسَيـَم    َسَمْس  :أَْصلُُه
  َيـُمرُّ    َمرَّ  
  ُرْرَيـُم    َرَمْر  :أَْصلُُه
  َيـِفرُّ    فَرَّ  
  ُرْرَيـِف    َرفَْر  :أَْصلُُه

  :  أَْمِثلَةٌ أُْخَرى
  َيظُنُّ يُعدُّ ، ظَنَّ  يُشدُّ ، َعدَّ  َيُهمُّ ، َشدَّ  َهمَّ 

  َيَبلُّ َيجِدُّ ، َبلَّ  َيِحجُّ ، َجدَّ  َيُشمُّ ، َحجَّ  َشمَّ 
  

    الـَماِضي  الـُمَضارِع  اَألْمُر
  اَنأَ  ُتَعَدْد  أَُعدُّ  
 َتْنأَ  َتَعَدْد  َتُعدُّ  ُعدَّ

 ِتْنأَ  ِتَعَدْد  تُعدِّيَن  ُعدِّي

 َوُه  َعدَّ  َيُعدُّ  

 َيِه  َعدَّْت  َتُعدُّ  

 ُنْحَن  َناَعَدْد  َنُعدُّ  
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  :1َتْمرِين 
  :َحوِّلْ اَألفَْعالَ ِفي اجلَُملِ اآلِتَيِة

            الفُلَِّراِئَحةَ  ُمَنى .................            َراِئَحةَ الفُلَِّشمَّ ُسفَْيانُ 

                         أَنَُّهَما َمرِيَضاِن................... َو َسِعيٌد   أَِمَريةٌ أَنَُّه َمرِيٌض         بِالَلٌ َيظُنُّ

  الَعَرَبةَ.................. أَ ْنُتنَّ                أَْنِت َتُجرِّيَن الَعَرَبةَ

  ......................أُمِّي َو أَبِي َو أُْخِتي         ْيِتإِلَى الَب أُمِّي َحجَّْت

  
  
  :2َتْمرِين  

  :َحوِّلْ اَألفَْعالَ ِفي اجلَُملِ اآلِتَيِة إِلَى اَألْمرِ كََما ِفي الـِمثَالِ

 اَمُتْنأَ  ُتَماَعَدْد  َتُعدَّاِن  ُعدَّا

 اَمُه  َعدَّا  َيُعدَّاِن  

 اَمُه  َعدََّتا  َتُعدَّاِن  

 ْمُتْنأَ  ُتْمْدَعَد  َتُعدُّونَ  ُعدُّوا

 نَُّتْنأَ  ُتنََّعَدْد  َتْعُدْدنَ  اُْعُدْدنَ

 ْمُه  َعدُّوا  َيُعدُّونَ  

 نَُّه  َعَدْدنَ  َيْعُدْدنَ  
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   )أَْنَت(ُعدَّ                َنَعْم ،         أَُعدُّ؟               َهلْ 

  )أَْنِت(................    َتفَضَِّلي ،          ُمرَّ ؟    أَ َهلْ ُيْمِكُن أَنْ

  )أَْنُتْم(.....................    َنَعْم ،      َنَمسُّ ؟                َهلْ 

  )أَْنُتنَّ(..................     َتفَضَّلَْن،     َنُصبَّ ؟      َهلْ ُيْمِكُن أَنْ
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ْرفِ الَمـْمنُوُع مِ    َن الصَّ
  

، ِةَرْسالكَ نِا َعًضَوِع ِةَحْتالفَبِ رَُّجُي، َو يُنوِْنالتَّ ُهَرآِخ ُقَحلَْي الَ مٍاْس لُّكُ َوُه:  ِفْرالصَّ َنِم وُعُنْماملَ
  : ي ِلا َيَم ِفْرالصَّ َنِم ُعَنُيْم َو". ى قَْوالتَّبِ الََّض إَِيْبأَ َد َوَوْسأَ َنْيَب َقْرفَ الَ: "ُوْحَن
  

  : انَا كَذَإِ:  ـُملَالَع:  الًوَّأَ
   

  . ةُاَمَسأُ.  ةَُياوَِعُم. ة َزْمَح:  ُوْحا، َنًـّيِظفْلَ) أ: ا ثًنََّؤا ُمًملَـ َع1
  . لَُمأَ.  ُمالَْحأَ.  اُدَعُس:  ُوْحا، َنيوَِنْعَم) ب                   

 ْوأَ ُهفُْرَص وُزُجَيفَ).  ُدْعَد.  ُدْنِه: (  ُوْح، َنِطَسالَو َناِكا َسيِثالَا ثُيبَِرَع يُّوَِنْعاملَ ثُنََّؤاملُ انَا كَذَإِ الَّإِ* 
  .                  ِفْرالصَّ َنِم أَْولَى ِفْرالصَّ َعْنَمإِالَّ أَنَّ  ُهُعْنَم

  . ميساء . ليلى . فاطمة : لفظّيا ومعنوّيا، حنو ) ج                   
   

  . لورنس . إبراهيم : ائدا على ثالثة أحرف، حنو ـ علما أعجمّيا ز2
  )  ِمصر . نوح : ( أّما إذا كان العلم األعجمي ثالثّيا ساكن الوسط فيجوز صرفه، حنو * 

  أوىل  الّصرف عمنإالّ أنّ 
  .بعلبك . حضرموت: ، حنو )ويه ( ـ علما مركّبا تركيبا مزّجيا غري خمتوم بـ 3

  

    . أكرم . أمحد . يزيد : ـ علما على وزن الفعل، حنو 4
  

  .ُدلف . ُعمر . ُزحل: ، حنو )ل فُـَع( ـ علما على وزن 5
  

  . سفيان . عثمان . مروان : زائدتني، حنو ) ألف و نون ( ـ علما منتهيا بـ 6
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  : إذا كانت  :الّصفة : ثانيا
  
   .محقاء: أمحق : ، حنو )فَْعالء ( ومؤّنثها ) أفَْعل ( ـ صفة أصلية على وزن 1

  . أرملة : أرمل : وإذا أُنثت بالتاء املربوطة مل ُتمنع من الّصرف، حنو 
  
  . عطشى : عطشان : ، حنو )فْعلى ( ومؤنثها ) فَْعالن ( ـ صفة على وزن 2

  . نعسانة : نعسان : وإذا أُنثت بالتاء املربوطة مل ُتمنع من الّصرف، حنو 
  
  .مثىن ، ثالث ، رباع : حنو  ،)فَعل فُعال ، َم( على وزن ـ صفة ُمصوغة من األعداد 3
  
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعّدة : ، حنو قوله تعاىل ) أُخرى ( مجع ) أخر ( ـ  كلمة 4

  ". من أيامٍ أخَر 
  

  : االسم املختوم بألف ومهزة زائدتني : ثالثـا 
  

  . أغنياء . فقراء . أنبياء . شعراء : حنو 
  

  ) :مفاعل أو مفاعيل ( على وزن  صيغة منتهى اجلموع: رابعـا 
  

. منابر: أو حرفان مدغمان ، حنو  ،وهو كلّ مجع وسطه ألف زائدة بعدها حرفان متحركان 
  . مواّد . مساجد 

 
  . دنانري . ميادين . قناديل : أو بعد األلف الزائدة ثالثة أحرف أوسطها ساكن ، حنو  
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  :  ويصرف املمنوع من الّصرف يف حالتني مها * 
  .حيسب املسافر يف الّصحراِء الّسراب ماًء: الّتعريف ، حنو ) أل( ـ إذا دخلت عليه1
  . املتنّبي من شعراِء العصر العّباسي: ـ إذا كان مضافا، حنو 2

                            
  :تدريبـات على املمنوع من الصرف وإعراب اجلمل

  
  : يلي ضع دائرة حول رمز اإلجابة الّصحيحة فيما : أوال
  : ـ من أبرز مسات املمنوع من الّصرف أّنه 1
  . ب ـ عالمة جّره الفتحة .                             أ ـ عالمة جّره الكسرة    
  . د ـ يظهر التنوين على آخره .           ج ـ يعرب حبركات مقّدرة على آخره   
  
  :ممنوعة من الصرف يف قول) عون فر( ـ 2
  : ألّنها ".  رعونَل فءاَ ْنِم"  

  .علم مؤنث  )د.  علم أعجمّي  )ج. علم مركب  )ب. علم ينتهي بواو ونون   )أ    
  
  :ـ  أحد األعالم التالية جيوز صرفه ، وجيوز منعه من الصرف 3

  . د ـ َمْصر .      ج ـ ُمضر .      ب ـ قريش .      أ ـ سعاد     
  
  : وع مما يليـ االسم الذي يعّد من صيغ منتهى اجلم 4

  . د ـ جمالس .     ج ـ سفهاء .     ب ـ أحرار .     أ ـ أصدقاء     
  
  : ـ أحد األعالم التالية مؤنث تأنيثا لفظّيا  5

  . د ـ هناء .     ج ـ طلحة .     ب ـ ميسون .     أ ـ سلوى     
  : ـ األمساء التالية ألنبياء، كلها ممنوعة من الصرف إال واحدا هو  6
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  . د ـ شعيب .   ج ـ إمساعيل .      ب ـ يوسف .   أ ـ إبراهيم     
  
  : وهي  ،يف إحدى العبارات التالية ليست ممنوعة من الصرف ) أمحد ( ـ كلمة  7

  .أ ـ أمحد هل زرته ؟                  ب ـ التقيت بأمحد يف املعرض     
  .  على سالمتك د ـ أ محد اهللا.          ج ـ أ محد سعيد بزيارتك     

  
  : ـ أحد األعالم التالية علم مركب تركيبا مزجيا ، هو  8

  .د ـ عبداهللا .  ج ـ رام اهللا .  ب ـ عبد الصبور  . أ ـ تقّي الدين     
  
  : إال واحدة هي ) فعالء ( مؤنثها ) أفعل ( ـ الصفات التالية على وزن 9

  . د ـ أهيف     .  ج ـ أغّر .     ب ـ أفضل .    أ ـ أجرد      
  

 


